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Excelência Sr. Presidente do Instituto Nacional de Estatística
Excelência Sr. Vice-Presidente do INE para Pelouro Demográfico
Excelência Sr. Vice-Presidente do INE para Pelouro Económico
Senhores Directores Nacionais e Directores Adjuntos do MISAU
Senhores Directores Nacionais e Directores Adjuntos do INE
Senhores Representantes dos Parceiros de Desenvolvimento
Caros participantes,
Minhas senhoras, meus senhores
Em primeiro lugar gostaria de congratular o Instituto Nacional
de Estatística pela sábia liderança na produção de Estatísticas
Oficiais em Moçambique e pela organização da Reunião de
Disseminação dos Resultados do Inquérito Demográfico e de
Saúde (IDS) 2011. Esta reunião já é um marco tradicional para
partilha e discussão de resultados, desde do primeiro Inquérito
Demográfico e de Saúde em 1997.
c;

O Ministério da Saúde orgulha-se por ser o principal parceiro do
INE na condução desta importante operação estatística e por
ser o principal utilizador da informação produzida. Gostaria de
reafirmar o compromisso do Ministério da Saúde em continuar
a ser o principal utilizador da informação produzida pelo IDS.

----------------------------------------------------------------------------

A melhoria dos produtos de saúde (promoção de saúde;
prevenção; diagnóstico e tratamento da doença; e reabilitação)
exige informação de saúde de boa qualidade, para permitir
decisões com base em evidência. Além disso, uma informação
oportuna e credível, deverá traduzir-se em políticas e planos
estratégicos nacionais, que contribuam para o alcance da
aspiração nacional, de melhor saúde, maior abrangência,
melhor qualidade, equidade e eficiente dos serviços de saúde,
tendo como principal destinatário, o povo Moçambicano.

o

IDS representa uma fonte enorme e muito importante de
informação para o Ministério da Saúde e está informação tem
ajudado ao Ministério não só na definição de políticas para a
melhoria da situação de saúde da população, como também na
monitoria e avaliação destas mesmas políticas e as respectivas
intervenções.
Minhas Senhoras e Meus Senhores

c

Os resultados do IDS 2011 mostram, por um lado, que
continuamos a registar progressos significativos em muitas
áreas, como por exemplo,
na mortalidade
infantil
e
mortalidade infanto-juvenil
(menores de 5 anos), com uma
contínua e sustentada redução das taxas desde de 1997. No
período de 1997 a 2011 a mortalidade infantil reduziu em 83%
(passando de 147 por 1000 nados vivos para 64 por 1000 nados
vivos) e a mortalidade infanto-juvenil em 122% (passando de
219 por 1000 nados vivos para 97 por 1000 nados vivos em
2011). Esta redução é resultado do esforço do Governo nas
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diversas áreas, em particular as áreas de saúde, educação,
abastecimento de água e saneamento do meio e agricultura e
na melhoria das condições de vida no geral.
Por outro lado, os resultados mostram que ainda temos
desafios importantes a frente, que a própria informação nós
ajudará a ultrapassar, ao indicar em que grupos populacionais
nos quais devemos
concentrar
e reforçar
as nossas
intervenções. A cobertura de parto institucional é um dos
exemplos. A percentagem de mulheres vivendo nas zonas
rurais que tem parto numa maternidade tem aumentado de
forma lenta. Em 2003 três em cada 10 mulheres rurais tiveram
parto na Unidade Sanitária ou maternidade, em 2011 apenas 4
em 10 mulheres rurais tiveram parto institucional. O combate a
estas desigualdades é o próximo desafio e os dados do IDS
ajudam ao Ministério a direcionar as nossas intervenções para
os grupos que mais necessitam das intervenções.
c.

Outros indicadores preocupantes são os níveis de fecundidade
que mostram sinais de aumento, particularmente
nas zonas
rurais e nalgumas províncias e a redução no uso de métodos
contraceptivos entre mulheres casadas ou vivendo em união
marital. A alta fecundidade constitui um grande desafio para
uma melhoria adicional na taxa de mortalidade infantil e para a
redução da mortalidade materna, um dos grandes problemas
de saúde em Moçambique.

o

País dispõe de informação
demográfica
e de saúde
actualizada. Esta informação está disponível no momento certo
para a Instituição. O MISAU está a elaborar o seu Plano
Estratégico, um documento orientador do sector para os
próximos 5 anos. A planificação fica mais facilitada como
facilitada fica a definição de intervenções prioritárias para
melhorar os indicadores a nível nacional e reduzir as
desigualdades entre os diferentes grupos ou regiões
Sabemos que o INE estabeleceu uma outra operação para
produção de dados sobre saúde, e não só, nos intervalos entre
os lOS, refiro-me
ao Inquérito Contínuo aos Agregados
Familiares (ICAF). MISAU vai continuar a trabalhar em parceria
com INE nesta operação e estará na linha da frente na
utilização da informação a ser produzida.
No âmbito desta parceria, o MISAU, através do Instituto
Nacional de Saúde e o INE vão realizar I;uminquérito combinado
de HIV e malária em 2014. Acreditamos que este inquérito vai
fornecer dados mais detalhados sobre estas duas doenças, que
são um problema de saúde pública em Moçambique.
Bem hajam dados oportunos e fiáveis
prestação de cuidados de saúde.
MUITO OBRIGADO.
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